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  (2018منقح  - )أطلس الثانويةطالبات المرحلة طالب ولالحياتي النمط قياس  ةستبانأ
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 :والتنشير على المربع المناسب من االسللة التالية فقطالرجاء اختياة إجابة واحد  

 :الجزء األول
 رايضة املشي؟ ابنتظاماألسبوع متارس  يف يومكم   -8

 أايم  4            أايم     3              يومان              واحد يوم                أمارس ال                     
 )يومياً(  أايم  7                 أايم  6                 مأاي  5                     

 ؟يف الغالب، ما هي طبيعته ابنتظام ملشيايف حالة ممارستك  -9
 مشي سريع                    مشي معتدل السرعة                      مشي بطيء                         

   ؟يوممن الوقت يف كل ، كم تستغرق ابنتظام ملشيايف حالة ممارستك  -10

 يوم...........   دقيقة يف كل 

واحد يساوي مرة واحدة، )دور املنزل أو معا؟  أو يف املدرسةتقوم بصعود الدرج سواء يف  اليومكم مرة يف   -11
 اوي مراتن، وهكذا (سصعود دور واحد مرتني يف اليوم فياواين مراتن، أما ودوران يس

      مرات 3                  مراتن                         واحدةمرة              م الدرجاستخد ال                 

 أكثر من ذلك )كم مرة  ........(                          مرات 5                       مرات 4                 

و السري على األرض أ سواء أو كالمها رايضة اهلرولة أو اجلري ابنتظام متارس يف األسبوع يومكم   -12
 ؟املتحرك

 ايمأ 4                  أايم  3            يومان              واحد يوم              أمارس    ال                 

  )يومياً( أايم 7                أايم  6                 أايم  5                 
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 ؟يوم، كم تستغرق من الوقت يف كل ابنتظام هلرولة أو اجلرياتك يف حالة ممارس -13

 يوم...........   دقيقة يف كل 

 املنزلية أو كالمها؟ الثابتةدراجة الأو  العادية الدراجةبركوب  ابنتظام قومت يف األسبوع يومكم   -41
 أايم  4               أايم   3             يومان              واحد يوم              أستخدم  ال                    
 )يومياً( أايم  7               أايم     6                 أايم   5                    

 ؟يومكل   ، كم تستغرق من الوقت يفابنتظام املنزلية الثابتةدراجة الأو  العادية لدراجةا حالة استخدامك يف  -15

 يومل ...........   دقيقة يف ك

 ؟ابنتظاممتارس السباحة  يف األسبوع يومكم   -61
 أايم  4              أايم  3                يومان               واحد يوم              أمارس  ال                  
 )يومياً( أايم  7                أايم   6                أايم  5                  

 ؟ يوميف كل  فعلياً كم تستغرق من الوقت   ،ابنتظام لسباحةايف حالة ممارستك  -71
 يوم...........   دقيقة يف كل 

غري األنشطة السابق ذكرها أنشطة رايضية معتدلة الشدة وغري جمهدة بدنيًا  ابنتظاميف األسبوع متارس  يومكم  -81
 وما شابه ذلك (الطائرة،  الريشةنج، ي، تنس الطاولة، البولالطائرة)مثل كرة 

 أايم  4                أايم  3               يومان              واحد يوم             أمارس  ال               
 )يومياً( أايم  7                أايم  6               أايم   5               

 ؟يوميف كل فعلياً ، كم تستغرق من الوقت ابنتظام دلة الشدةيف حالة ممارستك تلك الرايضات معت -91
 يوم...........   دقيقة يف كل 

 )مثل كرة غري األنشطة السابق ذكرهاأنشطة رايضية مرتفعة الشدة وجمهدة بدنياً  ابنتظاممتارس يف األسبوع  يومكم   -20
  (اخل، ، االسكواشالسلة، كرة اليد، كرة القدم، التنس األرضي

 مأاي  4               أايم  3               يومان               واحد يوم            أمارس  ال                
  )يومياً( أايم  7                 أايم  6              أايم  5                

 ؟يوم يف كلفعلياً رق من الوقت ، كم تستغابنتظام يف حالة ممارستك تلك الرايضات مرتفعة الشدة -21
 يوم...........   دقيقة يف كل 

 ؟( الكاراتيه، التايكواندوـس )مثل اجلودو، رايضات الدفاع عن النف ابنتظام متارس يف األسبوع وميكم   -22
 أايم  4                 أايم  3              يومان               واحد يوم             أمارس ال                 

  )يومياً( أايم  7               أايم    6              أايم  5                 

 ؟يوميف كل  فعلياً  ، كم تستغرق من الوقتابنتظام يف حالة ممارستك لرايضات الدفاع عن النفس -23
 يوم...........   دقيقة يف كل 
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 ؟ (تقوية العضالت)من أجل أو تدريبات األثقال التمرينات السويدية  ابنتظاممتارس  يف األسبوع يومكم   -42
 أايم  4              أايم  3                يومان              واحد يوم             أمارس ال                 
 )يومياً( أايم  7                 أايم  6            أايم    5                 

 ؟يومكل   يففعلياً من الوقت تستغرق  ، كمابنتظامأو تدريبات األثقال التمرينات السويدية  ارستكيف حالة مم -52

 يوم...........   دقيقة يف كل 

املنزلية من قص األشجار أو  مثل العمل يف احلديقةمبمارسة أعمال بدنية منزلية )  ابنتظام تقوم يف األسبوع يومم ك  -62
 ؟(اخل غسل السيارة،  كنس املنزل، غسل  املنزل، غسل املالبس،  أو ، حرث األرض،تنسيقها

 أايم  4               أايم   3              يومان             د  واح يوم            أمارس  ال                
  مياً()يو  أايم  7               أايم    6            أايم   5                 

 ؟يوممبمارسة أعمال بدنية منزلية، كم من الوقت تستغرق يف كل  ابنتظام يف حالة قيامك -72

 يوم...........   دقيقة يف كل 

 ( ؟لاملنز  يف وحدك أو صديقاتك مع سواء) الرقص مبمارسة ابنتظامني تقوم يف األسبوع يومم ك  ،ابلنسبة للبنات  -82
 أايم  4               أايم  3               يومان               واحد يوم          أمارس  ال                  

  )يومياً( أايم  7                 أايم  6           أايم   5                  

 ؟يوميف كل  ني، كم من الوقت تستغرق الرقصمبمارسة  ابنتظام يف حالة قيامك ابلنسبة للبنات، -92

 يوم...........   دقيقة يف كل 

 عند ممارستك النشاط البدين ) أو الرايضي(، أين يكون غالباً مكان املمارسة؟ -30
 العامةأو احلدائق يف الشارع أو الساحات                         يف املدرسة                    يف املنزل             
  (:)فضال أذكرهاأماكن أخرى              اندي الرايضي        أو  روحييتأو صحي يف مركز           

                                                                            ............................................ 
 ( يف املعتاد؟ مع من متارس النشاط البدين ) أو الرايضي -31
 مع زمالء الدراسة              مع األقارب                 مع األصدقاء             ال  أحد                   
 …………………………:(مع آخرين )فضال أذكر من هم   الوالدين           مع              

 ؟ )أو الرايضي( النشاط البدين مىت عادة متارس -32
     مساءً                            أو بعد العصرظهر بعد ال                         صباحا              
 للممارسة ال يوجد وقت حمدد             
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ملن ال ميارس النشاط البدين ابنتظام ) األسباب وراء ذلك ؟أهم ما هي  ابنتظام، يف حالة ممارستك النشاط البدين  -33
 (34ة على السؤال رقم يقوم ابإلجابف

 من أجل الصحة                
 الوزن إنقاصمن أجل                 
 ألصدقاء اب لاللتقاء                 
 للرتويح                 
 من أجل املنافسة                 

 ……………………………………أذكرها( :  ،)فضال ألسباب أخرى                 

ال يتم اإلجابة على هذا السؤال ) ذلك ؟األسباب وراء أهم ، ما هي ابنتظامممارستك النشاط البدين عدم يف حالة   -43
 ( ملن ميارس النشاط البدين بشكل منتظم

 عدم وجود الوقت                
 أبمهية النشاط البدين غري مقتنع                
 ارسةمئم للمال يوجد مكان مال                 
 لظروف صحية متنعين من املمارسة                 

 أو قريبايت ياليتزمزمالئي أو أقرابئي/أخشى انتقاد                  
 معي البدين النشاط ميارس أحد أجد ال

 …………………………………أذكرها( :  ،)فضال ألسباب أخرى                 

 :الجزء الثاني

 ؟الدراسة )وسط األسبوع(أايم خالل  يف مشاهدة التلفزيون أو الفيديو )أو معا( يومياً  هريبا تقضيكم من الوقت تق  -53
           ساعات   3            ساعتان              ساعة              نصف ساعة ال أشاهد التلفزيون                          
 ……… :(املدة حدد فضالً )ساعات  5أكثر من  ساعات              5         ساعات              4             

 ؟وسط األسبوعأايم خالل  أو االنرتنت أو كالمها يوترالكمب استخدام يف يومياً كم من الوقت تقريبا تقضيه   -63
           ساعات   3            ساعتان              ساعة             نصف ساعة ال استخدم الكمبيوتر                         

 ……… :(املدة حدد )فضالً ساعات  5أكثر من  ساعات              5           ساعات              4            

 ؟ هناية االسبوعإجازة أايم خالل  يف مشاهدة التلفزيون أو الفيديو )أو معا( يومياً كم من الوقت تقريبا تقضيه   -73
           ساعات   3            ساعتان              ساعة             نصف ساعة  ال أشاهد التلفزيون                           

 ……… :(املدة حدد )فضالً ساعات  5أكثر من   ساعات             5         ساعات              4             

 ؟ هناية االسبوعإجازة أايم خالل  أو االنرتنت أو كالمها يوترالكمب يف استخدام يومياً تقضيه كم من الوقت تقريبا   -83
           ساعات   3            ساعتان              ساعة             نصف ساعة ال استخدم الكمبيوتر                         

 ………: (املدة حدد )فضالً ساعات  5أكثر من  ساعات              5          ساعات              4            
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 ؟ (وسط األسبوعالدراسة )أايم خالل  اً تقريب اليومية يف العادة تبلغ ساعات نومككم   -93
 ساعات  6              ساعات    5                  ساعات 4            ساعات  أو أقل    3              
 أكثرساعات أو  10           ساعات     9                 ساعات  8                 ساعات       7              

 ؟ هناية األسبوعإجازة أايم اً خالل تقريب اليوميةيف العادة تبلغ ساعات نومك كم   -40
 ساعات  6              ساعات    5                  ساعات 4           ساعات  أو أقل    3              
 أكثرساعات أو  10         ساعات       9                  ساعات  8 ساعات                      7               

 :الجزء الثالث
 ؟ الفطور يف املنزليف األسبوع  تتناول  يومكم   -41
           أايم  3                       يومان                 واحد يوم            أبداً  ال أتناول                  

   )يومياً(  ايمأ 7                     أايم   6                  أايم    5                 أايم  4                  
 ؟ ت الغازية، العصائر املعلبة، واملشروابت احملالة(تتناول املشروابت السكرية )مثل املشرواباألسبوع   يف يومكم   -24

           أايم  3                      مانو ي                  واحد يوم            أبداً  أتناولال                  
 )يومياً( أايم  7                   أايم   6                   أايم    5                أايم  4                  

 ؟ أو املطبوخة مع الطعام( سالطةال مثلطازجة )سواء الضراوات اخل تتناول يف األسبوع يومكم   -34
           أايم  3                      يومان                   واحد ومي           أبداً أتناول   ال                 

 )يومياً(أايم   7                      مايأ  6                   أايم   5                 أايم  4                  
 ؟ الطازجة يف األسبوع  تتناول الفواكه يومكم   -44

           أايم  3                     يومان                   واحد يوم            أبداً  ال أتناول                  
   )يومياً( أايم  7                    مأاي  6                   أايم    5                أايم  4                   

 ؟ او منتجات األلبان كاجلنب والزابدي واللبنة احلليب أو اللنب تتناولاألسبوع  يف  يومكم   -54
           أايم   3                     مانو ي                  واحد مو ي             أبداً أتناول  ال                 
  )يومياً( أايم  7                   أايم   6                   أايم    5                 أايم  4                  

والسجق واهلوت امجرجر، اهلمثل: ) ج املنزل أو داخلهسواء خار  الوجبات السريعةتتناول   األسبوعيف يومكم   -64
 ما شابه ذلك ؟أو شاورما ، الو ، دوق، والكنتاكي

           أايم  3                     يومان                     واحد يوم            أبداً  أتناول ال                 
 )يومياً( أايم 7                  أايم     6                      أايم   5                أايم  4                  

 (؟ ، والشبسفرنش فرايز ال قلية )املبطاطا ال تتناوليف األسبوع  ميو كم   -74
 أايم  3                      يومان                      واحد يوم         أبداً أتناول   ال                 
  )يومياً( أايم  7                   أايم    6                        أايم  5                أايم  4                 
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 ؟( أو مجيعها)أو كيك أو دوانت،  كعك أو بسكويت  تتناوليف األسبوع  يومكم   -84
 أايم  3                    يومان                     واحد يوم             أبداً أتناول  ال                

  )يومياً( أايم  7                    أايم  6                       أايم  5                 أايم  4                 
 ؟احللوايت أو الشوكوالته  تتناوليف األسبوع  يومكم   -94

           أايم  3                    يومان                     واحد يوم            اً أبدأتناول ال                 
  )يومياً( أايم  7                   أايم  6                      أايم  5                 أايم   4                 

 ؟بول، أو ابور هورس، أو ابيسن، أو غريهم يف األسبوع تتناول مشروابت الطاقة )مثل ريد  يومكم   -50
           أايم  3                    يومان                     واحد يوم           أبداً  ال أتناول                 
 )يومياً(أايم   7                   أايم  6                      أايم   5                أايم   4                 

 :الجزء الرابع

 تعليمي )الاهاد  العلمية( لألب؟ما هو أعلى مؤهل   -51
 الماجستير أو الدكتوةاه        الجامعية                 الثانوية              المتوسطة أو أقل             

 ؟ مية( لألمعلتعليمي )الاهاد  الما هو أعلى مؤهل   -52
 الماجستير أو الدكتوةاه         الجامعية                 الثانوية            المتوسطة أو أقل              

 ؟)تقريبًا( ما هو معدل الدخل الاهري لألسر   -53
 ةيال 15000 -10001             ةيال      10000 -5001         ةيال أو أقل         5000         

 ةيال  25000أكثر من            ةيال      25000 -20001        ةيال     20000 -15000         
 

 شاكرين لك حسن تجاوبكم

 

 


